Liturghie
Autorizat prin Decretul regal din 12 iunie 1992

Înainte de începerea slujbei, clopotul (clopotele) bisericii sună de trei ori.
Ultima bătaie a clopotelor se încheie cu Angelus.

DESCHIDERE (PRELUDIU DE ORGĂ)

După Angelus începe slujba cu preludiul de orgă, psalmul biblic sau muzica de
cor când preotul merge către altar.

RUGĂCIUNE INTRODUCTIVĂ
Rugăciunea de început este citită de cântărețul bisericesc, de sacristan sau de
un alt membru al congregației. În timpul rugăciunii, preotul îngenunchează la
altar.
Să ne rugăm cu toții!

D

oamne, vin în casa Ta pentru a auzi ceea ce Tu, Dumnezeu Tatăl, Creatorul

meu, Isus Cristos, Mântuitorul meu, Tu Duhule Sfânt îmi veți vorbi, în viața și
moartea mea păcătosul.
Doamne, fă alături de Duhul Sfânt pentru Isus Cristos ca inima mea să poată
învăța cuvântul Tău pentru a-mi plânge păcatele și pentru a crede în viața și
moartea lui Isus și în fiecare zi să fiu mai bun în viața sfântă și în viețuire. El aude
și i se roagă lui Dumnezeu, prin Isus Cristos. Amin.
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Sau

Să ne rugăm cu toții!

D

oamne, vin în casa ta pentru a auzi ceea ce îmi vei vorbi.

Prin Sfântul Duh deschide-mi inima ca să pot învăța din cuvântul tău cum să
mă căiesc pentru păcatele mele, cum să cred în Isus Cristos și în fiecare zi să
fiu mai puternic și mai ancorat în această credință. Amin.
PSALMUL DE ÎNCEPUT

După psalm (sau după salut), se poate spune sau cânta litania „Doamne,
miluiește” (mesă) și se cântă „Psalmul adorației” (Gloria).

SALUT
Preotul spune sau rostește (cu fața către congregație):
Fie ca Domnul să fie cu voi!
Congregația răspunde:
Și cu duhul tău! Sau: Domnul să fie cu voi!

SCURTĂ RUGĂCIUNE DE ÎNCEPUT
Preotul continuă:
Să ne rugăm cu toții!
Preotul citește sau rostește apoi (cu fața către altar) una dintre rugăciunile
zilei. Congregația răspunde:
Amin.

CITIRE DIN VECHIUL TESTAMENT
Congregația se ridică în picioare cât timp se face citire.
Pagina 2 din 18

PSALM ÎNTRE CITIRI

CITIRE DIN NOUL TESTAMENT
epistolă sau lecție

CREZUL
Crezul este cântat sau spus de preot și de congregație (sau doar de preot).
Congregația se ridică. Crezul poate fi inițiat de preot cu următoarele cuvinte: Să
spunem crezul (sau o formulare echivalentă). În schimb, preotul poate spune
Crezul la începutul slujbei în legătură cu predica. Atunci când are loc un botez în
marea mesă, crezul poate fi omis.

N

e lepădăm de diavol și de toate lucrările și căile sale.

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și al pământului.

Și în Isus Cristos, Fiul Său Unul născut, Domnul nostru: Care s-a născut din
Duhul Sfânt și din Maria Fecioară, Care a pătimit sub Pilat din Pont, a fost
răstignit, a murit și a fost îngropat, a coborât la iad, A treia zi a înviat din morți,
S-a înălțat la ceruri, Șade de-a dreapta Tatălui cel atotputernic, De acolo o să
vină să judece vii și morții.
Credem în Sfântul Duh, în Sfânta Biserică Creștină, în Comuniunea
sfinților, Iertarea păcatelor, Învierea trupului și Viața de apoi.
Sau

C

red (credem) într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul Cerului și

al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl
s-a născut mai înainte de veci. Dumnezeu din Dumnezeu. Lumină din Lumină.
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut dar nu creat, de o ființă cu
Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră
mântuire s-a coborât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară
și s-a făcut om.
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S-a răstignit, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după
scripturi și s-a suit la cer; șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să
judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul
purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin
profeți. Cred într-una sfântă și apostolică Biserică. Mărturisesc (mărturisim) un
botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni.
După crez, congregația răspunde Amin.

PSALM ÎNAINTE DE PREDICĂ

CITIRE DIN EVANGHELIE
De la amvon, preotul începe să citească din Evanghelie cu următoarele cuvinte:
Din Sfânta Evanghelie citire... . .
Congregația se ridică și răspunde:
Lăudat fie Domnul pentru veștile sale pline de bucurie.
Preotul citește apoi.

PREDICA
Predica poate începe cu o scurtă rugăciune.
Predica se încheie cu lauda Domnului:

T

e lăudăm și îți mulțumim și te preamărim

Doamne, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
Tu, care ai fost și ești una și singurul Dumnezeu,
cel mai lăudat de la începuturi, de acum și pentru totdeauna. Amin.
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Sau

G

lorie Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, care au

fost, sunt și vor fi de-a pururea. Amin.

RUGĂCIUNEA BISERICII
Rugăciunea bisericească de la începutul slujbei în legătură cu predica sau
rugăciune din altar după psalm după predică.
Dacă nu există un botez sau Sfânta împărtășanie, rugăciunea bisericească
se termină cu Tatăl nostru. Preotul este liber în ceea ce privește citirea
rugăciunii bisericești.

M

ângâie și dă putere, Domnul nostru, tuturor celor bolnavi și triști, fie că

sunt departe sau aproape. Fii prin ajutorul tău de ajutor tuturor acelora care
suferă de contradicții și ne oprim cu toții în ceasul ispitei. Binecuvântează și
păstrează biserica noastră sfântă și pe noi în ea. Binecuvântează și păstrează
sacramentele tale sfinte și lasă cuvintele tale să vină printre noi pentru ca
împărăția ta de neprihănire și pace și bucurie în Duhul Sfânt să se
răspândească și să crească și să strălucească lumina grație pentru toți aceea
care stau în umbra întunericului și a morții.
Păstrează mâna protectoare asupra oamenilor și asupra țării noastre și a
tuturor instituțiilor sale, binecuvântează și ține lângă noi pe regele nostru (se
indică numele), pe regina noastră (se indică numele) și întreaga casă regală
(se indică numele). Oferă-ne îndurare, pace și binecuvântare, și după o viață
creștină, mântuirea veșnică.
După rugăciunea bisericească (sau predică) se fac anunțuri și comunicări. La
finalul slujbei se spune binecuvântarea apostolică și congregația se ridică.
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Să ne rugăm împreună cu apostolii:

H

arul Domnului nostru Isus Cristos

și dragostea lui Dumnezeu
și uniunea cu Duhul Sfânt
să fie cu noi toți! Amin.
PSALM DUPĂ PREDICĂ
Pe durata psalmului după predică, preotul se îndreaptă către altar.
Rugăciunea bisericească poate fi spusă după acest psalm. Și în acest caz
rugăciunea bisericească este urmată de un psalm înainte de Sfânta
împărtășanie.
Dacă nu există Sfânta împărtășanie, se continuă cu rugăciunea de final sau cu
rugăciunea bisericească și Tatăl nostru.

RUGĂCIUNEA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII
Sfânta împărtășanie începe cu una dintre următoarele trei deschideri:
a. Preotul spune sau rostește (cu fața către congregație):

I

ubiți prieteni ai lui Cristos! Și Domnul nostru Isus Cristos însuși le-a zis: „Eu

sunt pâinea vieții. Cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce crede în Mine
nu va înseta niciodată.” În sfintele sale împărtășanii, mântuitorul răstignit și
răscumpărător dăruiește tuturor acelor care sunt flămânzi și însetați după
neprihănire să poată găsi mâncare și băutură până la viața veșnică. Apoi urmează
invitația sa când spune: „Luați și mâncați din aceasta toți; luați și beți din acesta
toți; faceți aceasta în amintirea mea!” Atunci te va uni cu El însuși, întru amintirea
lui în timp ce mergi odată cu El în împărăția Lui. Ne vom ruga din inimă pentru
aceasta:

Această rugăciune de începere poate fi omisă.
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Preotul vorbește (cu fața către altar):

D

omnul și Mântuitorul nostru

care ai înviat din morți să fii iubitor și
mereu prezent între noi
Dă-ne să primim trupul și sângele Tău
întru amintirea ta
și pentru confirmarea credinței și iertarea
păcatelor. Curăță-ne pe noi de păcate,
și întărește speranța noastră în
viața veșnică. Dă-ne putere în
iubire,
și lasă toți credincioșii să devină una cu
Tine, așa cum Tu este una cu Tatăl.
Congregația:
Amin.
Se continuă cu Tatăl nostru și Consacrarea:

b. Preotul spune sau rostește (cu fața către
congregație):

Î

nălțați-vă inima către Domnul!

Lăudat fie numele Domnului!
Preotul continuă (cu fața către congregație):
Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, Dumnezeul
Atotputernic, Cel care a fost și este și care va veni.
Congregația:
Osana în înaltul cerului!
Preotul:
Bine este cuvântat Cel care vine în numele Domnului.
Congregația:
Osana în înaltul cerului!
Congregația spune:
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Mielul lui Dumnezeu,
pe cruce,
care iei asupra ta păcatele
lumii, de unde începe
toată liniștea;
miluiește-ne pe noi!
Mielul lui Dumnezeu,
pe cruce,
care iei asupra Ta păcatele lumii,
de unde începe toată pacea;
din iubire, dă-ne pacea
Ta!
Mielul lui Dumnezeu,
pe cruce,
care iei asupra Ta păcatele
lumii, de unde începe viața
noastră; moartea noastră în
ciuda
trăirii Tale!
Preotul spune sau rostește:

D

omnul și Mântuitorul nostru

care ai înviat din morți să fii iubitor și
mereu prezent între noi
Dă-ne să primim trupul și sângele Tău
întru amintirea ta
și pentru confirmarea credinței și iertarea
păcatelor. Curăță-ne pe noi de păcate,
și întărește sufletul nostru,
și lasă speranța în viața veșnică
să strălucească în viața noastră.
Dă-ne putere în iubire,
și lasă toți credincioșii să devină una cu Tine,
așa cum Tu este una cu Tatăl.
Congregația:
Amin.
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Se continuă cu Tatăl nostru și Consacrarea:
c. Preotul spune sau rostește (cu fața către congregație):

Î

nălțați-vă inima către Domnul!

Lăudat fie numele Domnului!
Preotul continuă (cu fața către congregație):
Îți mulțumim și te preamărim Domnul
Dumnezeul oștilor cerești, prin Isus Cristos,
Domnul nostru.
Tu ai creat cerurile și toate oștile și
pământul și toate cele de pe pământ.
Ne dai suflare în viața de zi cu
zi și ne umpli cu bunătatea
Ta.
De aceea, ne unim vocile cu toate
corurile de îngeri, cu biserica de pe
pământ,
și cu îngerii din ceruri,
să te preamărim:
Congregația spune:
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor
cerești. Pline sunt cerurile și pământurile de
mărirea ta!
Osana în înaltul cerului!
Preotul:
Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului.
Congregația:
Osana în înaltul cerului!
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Preotul spune sau rostește:

D

omnul și Mântuitorul nostru

care ai înviat din morți să fii iubitor și
mereu prezent între noi
Dă-ne să primim trupul și sângele Tău
întru amintirea Ta
și pentru confirmarea credinței și iertarea
păcatelor. Curăță-ne pe noi de păcate,
și întărește sufletul nostru,
și lasă speranța în viața veșnică să
strălucească în viața noastră.
Dă-ne putere în iubire,
și lasă toți credincioșii să devină una cu Tine,
așa cum Tu este una cu Tatăl.
Congregația:
Amin.
Sau

B

ine să fii cuvântat, Sfinte Dumnezele

și Sfinte Tată pentru că ne-ai eliberat de
puterea întunericului
și ne-ai dus în împărăția Fiului tău preaiubit.
Ne amintim cu grație suferința
și moartea amară,
Învierea sa glorioasă și călătoria
cerească și așteptăm venirea Lui
preamărită.
Îți cerem:
Trimite Duhul Sfânt peste noi și această masă.
Dă-ne credință
să primim trupul și sângele Domnului nostru Isus
Cristos și astfel să ne împărtășim din sacrificiul
Său
întru iertarea păcatelor și întru viața veșnică.
Să cunoaștem iubirea Lui
Pagina 10 din 18

Să creștem în unitate cu toți
credincioșii și să ne adunăm în
congregație, atunci când va veni
vremea să ajungem în împărăția
Ta.
Congregația:
Amin.
Atunci când se folosește rugăciunea de botez, se spune „Mielul lui Dumnezeu”,
sub formă de psalm sau sub formă de proză.
TATĂL NOSTRU
Preotul (sau preotul și congregația):

T

atăl nostru care ești în ceruri!

Sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
facă-se voia Ta
Precum în cer așa și pe Pământ,
Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi,
Și ne iartă nou greșalele noastre Precum și noi iertăm
greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită
Ci ne izbăvește de cel rău.
Că a Ta e Împărăția și puterea și slava!*
Congregația:
Amin.
* În schimb, se poate spune:

T

atăl nostru care ești în ceruri!

Sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
facă-se voia Ta
Precum în cer așa și pe Pământ,
Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi,
Și ne iartă nou greșalele noastre Precum și noi iertăm greșiților noștri,
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și nu ne duce în ispită, ci ne
izbăvește de cel rău.
Că a Ta e Împărăția și puterea și slava!*

CONSACRAREA
Preotul continuă să citească sau să oficieze Consacrarea. Congregația se ridică. În
timp ce se cuvântă despre pâine, vin, se citește sau se rostește, preotul ține vasul
și respectiv potirul. Preotul poate inclusiv să se întoarcă cătrecongregație.

D

omnul nostru Isus Cristos, în noaptea în care a fost trădat, a luat

pâinea, a mulțumit și rupând-o, le-a împărțit-o ucenicilor săi și le-a spus: „Luați
și mâncați din aceasta toți: acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi,
Faceți aceasta în amintirea mea!” Tot astfel și potirul, după cină, a mulțumit și
le-a dat, spunând: „Luați și beți din acesta toți; este sângele meu care pentru
voi se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta și de câte ori beți din el, beți
în amintirea mea!”*
* În schimb, se poate spune:

D

omnul nostru Isus Cristos a luat în noaptea în care a fost trădat o pâine,

după ce a mulțumit și a rupt-o, a dat-o ucenicilor și le-a spus: „Luați aceasta și
mâncați; este trupului meu care pentru voi se jertfește. Faceți aceasta în
amintirea mea!”
De asemenea, el a luat potirul după cină, a mulțumit, le-a dat și le-a spus:
„Luați și beți din acesta toți; acest potir este cu sângele meu care pentru voi se
varsă spre iertarea păcatelor. Faceți acesta, de fiecare dată când beți din el, beți
în amintirea mea!”

RUGĂCIUNEA DE ÎMPĂRTĂȘANIE
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După Consacrare cei veniți pentru împărtășanie merg până la altar și
îngenunchează.
Preotul împarte pâine la fiecare dintre cei veniți pentru
împărtășanie cu următoarele cuvinte: Acesta este trupul lui Isus
Cristos.
Preotul împarte vin la fiecare dintre cei veniți pentru
împărtășanie cu următoarele cuvinte: Acesta este sângele lui
Isus Cristos.
După fiecare împărtășanie, preotul spune:

D

omnul și Salvatorul nostru crucificat și

înviat, Domnul nostru Isus Cristos,
care mi-ai/ne-ai dat mie/nouă trupul și sângele tău sfânt,
pe care le-ai jertfit pentru toate păcatele tale/noastre, ai
întărit și m-ai/ne-ai ținut
în credința adevărată până la
viața veșnică! Pacea să fie cu
tine!
În timpul ce este liniște, preotul poate face o cruce cu potirul.
După ce toți s-au îndepărtat, cu excepția ultimei persoane, preotul
poate spune doar: Pacea să fie cu tine!
În timpul rugăciunii se poate spune un psalm, se poate cânta muzică de orgă
sau poate fi liniște.
După rugăciune, cei veniți pentru împărtășanie se întorc la locurile lor și poate fi
cântat un psalm.
SCURTA RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE
Preotul spune sau rostește (cu fața către
congregație): Să ne rugăm cu toții!
Este citită sau rostită de preot scurta rugăciune de încheiere (cu fața către altar).

După împărtășanie:
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Î

ți mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, Tatăl

atotputernic, pentru că din mila Ta
primim aceste daruri pline de viață. Îți
cerem Ție:
să ne lași să ne împlinim darurile, să ne întărești
credința,
să ne cultivi speranța
și ne ajuți să ne iubim unul pe altul, de dragul Fiului
tău, Isus Cristos, Domnul nostru.
În schimb, una dintre micile rugăciuni de încheiere speciale poate fi folosită
pentru sărbătorile bisericii sau următoarele mici rugăciuni:

Î

ți mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, Tatăl

atotputernic, pentru că ne dai putere în viața noastră
prin darurile Tale.
Îți cerem Ție:
să împlinești ceea ce ai început în noi, să
întărești credința noastră,
să ne cultivi speranța
și ne ajuți să ne iubim unul pe altul, prin dragul
Fiului tău, Isus Cristos, Domnul nostru.
care trăiește cu voi și domnește în unitatea
Duhului Sfânt, un adevărat Dumnezeu întru
veșnicie și pentru totdeauna.
După botez și împărtășanie, se poate folosi:

D

oamne, Dumnezeul nostru, Tatăl Ceresc!

Mulțumim pentru harul Tău imprevizibil, că
îl cunoști pe Fiul Tău preaiubit, pe Domnul
nostru Cristos,
care ne-a dat cuvântul și sacramentele tale pentru
mângâierea noastră, ca să găsim iertare pentru
păcatele noastre.
Îți cerem:
Dă-ne Duhul Sfânt,
așa încât să credem din inimă cuvântul Tău
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și prin botez și împărtășanie să fie întărită
credința de toate zilele,
până când vom fi binecuvântați pentru totdeauna
de către Fiul Tău, Isus Cristos, Domnul nostru,
care trăiește cu voi și domnește în unitatea
spiritului sfânt, un adevărat zeu de veșnicie și
pentru totdeauna.
După botez:

D

oamne, Dumnezeul nostru, Tatăl

Ceresc! Mulțumim din inimă,
pentru că ne-ai lăsat să venim la botezul plin de
har, în care ne-ai dat iertarea păcatelor,
Duhul Sfânt și viața veșnică
de dragul Fiului Tău, Isus
Cristos. Îți cerem:
Păstrează-ne în credință,
așa încât să nu ne îndoim niciodată de
aceasta dar și întărește-ne prin Duhul
Sfânt
pentru a lupta împotriva păcatelor și pentru a
rămâne în harul botezului nostru până când vom
fi binecuvântați pentru totdeauna,
Prin Fiul Tău preaiubit, Isus Cristos, Domnul
nostru, care locuiește cu Tine și împărățește în
unitatea Duhului Sfânt, un singur Dumnezeu
adevărat veșnic și pentru totdeauna.
La slujbele fără botez sau împărtășanie:

D

oamne, Dumnezeul nostru, Tatăl

Ceresc! Îți mulțumim Ție,
pentru că ne-ai oferit cuvintele Tale sfinte și binecuvântate,
prin care Tu, împreună cu noi, aduni biserica creștină.
Acum Te rugăm:
Rămâi cu noi Duh Sfânt,
ca să-ți păstrăm cuvântul și ne corectează
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ca să trăim în fiecare zi în credință,
până când vom fi binecuvântați pentru totdeauna,
de către Fiul tău preaiubit, Isus Cristos, Domnul nostru,
care trăiește cu voi și domnește în unitatea Duhului
Sfânt, un adevărat Dumnezeu întru veșnicie și
pentru totdeauna.
Congregația răspunde după scurta rugăciune
de încheiere: Amin.
La slujbele fără împărtășanie, scurta rugăciune de încheiere poate fi omisă, atunci
când rugăciunea bisericească și Tatăl nostru sunt rostite de la altar după psalmul
după predică.
BINECUVÂNTAREA APOSTOLICĂ
Preotul spune sau rostește (cu fața către congregație):
Fie ca Domnul să fie cu voi!
Congregația răspunde:
Și cu duhul tău! sau: Domnul să fie cu voi!
Salutările pot fi omise sau folosite înaintea micii rugăciuni de încheiere.
Congregația se ridică în timpul binecuvântării, în timp ce preotul spune sau
rostește:

D

omnul să te binecuvânteze și să te țină!

Domnul a lăsat fața Lui să strălucească asupra voastră și să fie milostivă cu voi!
Congregația răspunde:
Amin. Amin. Amin.
* În schimb, se poate spune:

D

omnul să te binecuvânteze și să te țină!

Domnul a lăsat fața Lui să strălucească asupra voastră și să fie milostivă cu voi!
Domnul își ridică fața spre tine și îți oferă pace!
Pagina 16 din 18

După binecuvântare, preotul face semnul crucii.
PSALMUL DE ÎNCHEIERE
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Rugăciunea de sfârșit este citită de cântărețul bisericesc, de sacristan sau de
un alt membru al congregației. În timpul rugăciunii, preotul îngenunchează la
altar.
Să ne rugăm cu toții!

D

oamne, îți mulțumesc din toată inima mea,

pentru că m-ai învățat ce să fac.
Ajută-mă acum, Doamne,
de dragul lui Isus Cristos, să păzesc
cuvântul Tău cu inima curată, a cărei
credință este întărită,
și îmbunătățită întru o viață sfântă
și în acest fel să fiu mângâiat în viață și moarte. Amin.
Sau
Să ne rugăm cu toții!

D

oamne, îți mulțumesc pentru că m-ai

învățat ce să fac.
Ajută-mă acum, Doamne,
Să rămân fidel cuvântului tău
și în el să găsesc putere și mântuire în viață și în moarte. Amin.
ÎNCHEIERE (POSTLUDIUM)
Aceasta are de obicei loc în legătură cu ieșirea.
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